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บทนํา
เปนที่พิสูจนแลววาเครื่องฮีทปมพแบบ AIR TO WATER เปนเครื่องทําน้ํารอนที่ทําน้ํารอนโดยมี
คาใชจายในการผลิตน้ํารอนต่ําสุด เมื่อเทียบกับเครื่องทําน้ํารอนที่ใชเชื้อเพลิงอื่นๆ ทุกชนิด เนื่องจากฮีทปมพดึง
ความรอนจากอากาศมาเพิ่มศักย(อุณหภูมิ)ใหแกน้ําทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นจึงใชไฟฟานอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อราคาน้ํามันสูงขึ้นทุกวันเชนในปจจุบันนี้ ฮีทปมพยิ่งมีความคุมคาในทางเศรษฐศาสตรเร็วยิ่งขึ้น นอกจากการ
เปรียบเทียบทางดานเศรษฐศาสตรแลว การเลือกเครื่องฮีทปมพและวิธีการติดตั้งติดตั้งระบบทอน้ํารอน ควร
คํานึงถึงคุณภาพของน้ํารอนที่ผลิตไดจากเครื่องทําน้ํารอนแบบฮีทปมพเปนอีกปจจัยหนึ่งดวย
คุณภาพน้ํารอนเปนสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจทุกประเภท ทั้งธุรกิจดานบริการและดานอุตสาหกรรม น้ํา
รอนที่จายให ณ จุดใชงานควรจะตองมีอุณหภูมิสม่ําเสมอตลอดการใช ไมมีสีและกลิ่น มีความดันและอัตราการ
ไหลสม่ําเสมอ และมีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน เพื่อความรูสึกที่ดีของผูใช ในธุรกิจบริการ เชน ใชอาบ หรือ
การชําระลาง (ถวยและจาน) และเพื่อใหขบวนการผลิตหรือทําความสะอาดในธุรกิจอุตสาหกรรมมีความแมนยํา
เที่ยงตรง สามารถกําหนดตนทุนและผลผลิตได บทความนี้จะชี้ใหเห็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพของน้ํา
รอนทั้งที่จายจากเครื่องทําน้ํารอน
และการติดตั้งระบบน้ํารอนซึ่งจะเปนประโยชนกับผูสนใจที่จะใชยอนมาดู
ปญหาที่อาจประสบอยู แนวทางที่จะใชแกไขความบกพรองและปรับปรุงคุณภาพน้ํารอนใหดีขึ้น ซึ่งจะสะทอนถึง
ภาพพจนของธุรกิจอีกดวย
คุณภาพน้ํารอน
คุณภาพน้ํารอนสามารถแยกออกเปน 4 ขอหลักๆ คืออุณหภูมิ ความดัน ปริมาณ กลิ่นและสีซึ่งทั้ง 4 ขอ
หลักๆ นี้มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งมีผลมาจากการเลือกเครื่องทําน้ํารอน ขนาดถังเก็บน้ํารอน และการ
ติดตั้งระบบทอ
1.
น้ํารอนที่มีคุณภาพจะตองมีอุณหภูมิสม่ําเสมอตลอดการใชงาน ยกตัวอยางเชน ระบบน้ํา
รอนหองพักโรงแรมชั้นหนึ่ง จะตองมีอุณหภูมิน้ํารอนคงที่คาใดคาหนึ่งระหวาง 55-60
องศาเซลเซียส ในขณะที่อาบอุณหภูมิจะตองไมเปลี่ยนแปลงจนตองปรับเปลี่ยนอัตราน้ํา
ผสมน้ําใหม เมื่อเปดน้ํารอนแตละครั้งอุณหภูมิน้ํารอนจะตองใกลเคียงหรือเทาเดิม ซึ่งผูใช
น้ํารอนจะมีความคุนเคย น้ําเย็นคางในทอนอยที่สุด และอุณหภูมิน้ํารอนตองไมเกิน 60
องศาเซลเซียส เพื่อความปลอดภัยในการใช ทั้งหมดเนื่องมาจากการเลือกการทํางานของ
เครื่องทําน้ํารอน และการติดตั้งระบบทอน้ํารอนซึ่งจะอธิบายตอไป
2.
ความดันน้ํารอนจะตองคงที่สําหรับน้ํารอนอาบของโรงแรมและโรงพยาบาล เพื่อรักษา
อัตราสวนการผสมของน้ํารอนและน้ําเย็นที่ใชอาบ ซึ่งมีผลตออัตราการไหลของน้ําขณะ
อาบและอุณหภูมิของน้ําผสมที่ใชอาบดวย สาเหตุที่ทําใหความดันน้ํารอนไมคงที่มาจาก
การติดตั้งระบบทอน้ํารอน ซึ่งจะอธิบายตอไปในภายหลัง

3.

4.

ปริมาณน้ํารอนจะตองมีเพียงพอตอการใชงาน ซึ่งเปนผลโดยตรงจากการเลือกขนาดเครื่อง
ทําน้ํารอนและถังเก็บน้ํารอนใหเหมาะสมกับธุรกิจที่ใช ลักษณะการวางถังเก็บน้ํารอนและ
วิธีการติดตั้งก็มีความสําคัญเพื่อใหสามารถใชน้ํารอนที่เก็บในถังไดมากที่สุด
น้ํารอนจะตองไมมีสีและกลิ่น ซึ่งจะทําใหน้ํารอนไมนาใช

การทําน้ํารอนของฮีทปมพ
วงจรการทํางานของฮีทปมพแบบ AIR TO WATER อาศัยหลักการทํางานเชนเดียวกับการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศ เหมือนกันทุกผลิตภัณฑ จะแตกตางกันที่การออกแบบในรายละเอียด ไดแก การใช LIQUID
TO VAPOR HEAT EXCHANGER การเลือกอุณหภูมิคอยลรอน (CONDENSER) ทําน้ํารอน และอุณหภูมิของ
คอยลเย็น (EVAPORATOR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮีทปมพทําใหใชไฟฟานอยลง โดยไดความรอนมากขึ้น
หรือน้ํารอนมากขึ้นนั่นเอง (LIQUID TO VAPOR HEAT EXCHANGER คือตัวแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสาร
ทําความเย็นในสภาพของเหลวอุณหภูมิสูงที่ออกจากคอยลรอนกับไอสารทําความเย็นออกจากคอยลเย็นซึ่งยังมี
อุณหภูมิต่ํากวาทําใหสามารถทําความเย็นใหสารทําความเย็นที่ออกจากคอยลรอนใหมีอุณหภูมิต่ําลงและเมื่อ
เขาสูเอ็กซแพนดชั่นวาลวจะทําใหคอยลเย็นดูดความรอนจากอากาศไดเพิ่มขึ้น)

รูปที่ 1. วงจรการทํางานของฮีทปมพแบบที่ใช LIQUID TO VAPOR HEAT EXCHANGER
เครื่องฮีทปมพของบางผลิตภัณฑตอทอน้ําหมุนเวียนจากถังเก็บน้ํารอนมาผานเครื่องฮีทปมพเพื่อทําน้ํา
ใหรอนขึ้นแลวสงกลับมาใสถังเก็บน้ํารอน น้ํารอนในถังเก็บจะคอยๆรอนขึ้นจนกระทั่งอุณหภูมิในถังเก็บน้ํารอนจ
สูงขึ้นถึงคาที่ตองการ ดังนั้นอุณหภูมิน้ํารอนที่จายออกจากถังจึงมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่เครื่องทํา
น้ํารอนทํางาน

เพื่อแกไขปญหาเรื่องอุณหภูมิน้ํารอนที่กลาวมาขางตนใหใชไดตามตองการตลอดเวลาจึงมีฮีทปมพที่
ควบคุมอุณหภูมิน้ํารอนออกใหคงที่ดวยการควบคุมอัตราการไหลของน้ําผานคอยลรอน จึงทําใหสามารถใชน้ํา
รอนไดแมในตอนที่เริ่มเดินเครื่องไมตองรอน้ําในถังเก็บน้ํารอนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกอน

รูปที่ 2 ฮีทปมพที่ควบคุมอุณหภูมิน้ํารอนโดยการปรับอัตราการไหลของน้ําผานคอยลรอน
การติดตั้งระบบทอและถังเก็บน้ํารอน
รูปที่ 3. เปนการติดตั้งระบบทอและถังเก็บน้ํารอน ซึ่งวางเครื่องฮีทปมพขนานกับถังเก็บน้ํารอน สําหรับ
เครื่องฮีทปมพแบบควบคุมอุณหภูมิน้ํารอนจายคงที่ที่กลาวไวแลวขางตน
ขณะที่การใชน้ํารอนไมเกินความ
สามารถการผลิตน้ํารอนของฮีทปมพ น้ํารอนจะจายจากฮีทปมพโดยตรง เมื่อใชน้ํารอนเกินความสามารถผลิตน้ํา
น้ํารอนของฮีทปมพ น้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนจะถูกไลดวยน้ําเติมออกมาผสมกับน้ํารอนจากฮีทปมพ แมอุณหภูมิ
ในถังเก็บน้ํารอนจะลดลงเนื่องจากสูญเสียความรอนไปตามเวลาที่น้ําอยูในถังเก็บน้ํารอน แตเมื่อผสมกับน้ํารอน
ที่ผลิตจากฮีทปมพ อุณหภูมิน้ําที่จายไปใชก็จะไมตกมากเหมือนกับแบบที่จายจากถังเก็บน้ํารอนอยางรอนเดียว

รูปที่ 3 การติดตั้งเครื่องฮีทปมพถังเก็บน้ํารอนและระบบทอน้ํารอน

การเลือกขนาดฮีทปมพถังเก็บน้ํารอนและระบบทอน้ํารอน
การเลือกขนาดอีทปมพและถังเก็บน้ํารอนมีผลโดยตรงกับคุณภาพของน้ํารอนในดานปริมาณของน้ํา
รอนที่สามารถจายได ซึ่งเมื่อจายน้ํารอนไมเพียงพอจะทําใหอุณหภูมิน้ํารอนที่จายต่ํากวาอุณหภูมิที่ตองการ ใน
ดานเศรษฐศาสตรแลวขนาดฮีทปมพจะตองเล็กที่สุดที่จะทําน้ํารอนไดเพียงพอสําหรับการใชใน 1 วันได ทั้งนี้
เพื่อใหตนทุนของฮีทปมพต่ําสุด และคาความตองการไฟฟาที่ใชตํา่ สุดดวย โดยที่ถังเก็บน้ํารอนจะตองสามารถ
เก็บน้ํารอนไดเพียงพอสําหรับ 1 วันเชนเดียวกัน
แตในทางปฏิบัติจะตองเลือกขนาดฮีทปมพใหใหญกวาเล็กนอยหรือเลือกใชฮีทปมพเปน 2 ชุด โดยที่
แตละชุดควรผลิตน้ํารอนไดไมต่ํากวา 75% ของการใชน้ํารอน 1 วัน เพื่อใหสามารถสลับการทํางานของเครื่องฮีท
ปมพลดความสึกหรอยืดอายุการใชงานของเครื่อง และเพื่อใหมั่นใจวามีน้ํารอนใชตลอดแมในขณะมีการซอม
บํารุง
สําหรับโรงแรมหรืออาคารใหม จะตองประมาณอัตราการใชน้ําสูงสุด และชวงเวลาที่มีการใชน้ํารอน
สูงสุด เพื่อใชในการคํานวณขนาดเครื่องทําน้ํารอนและขนาดถังเก็บน้ํารอนโดยใชสมการที่ 1
สมการที่ 1 การคํานวณเลือกขนาดเครื่องทําน้ํารอน
R
= Q – M*S/d
โดยที่ R
= อัตราการทําน้ํารอน, L/h
Q
= ปริมาณน้ํารอนที่ใชไดสูงสุด, L/h
M
= อัตราสวนน้ําที่ใชไดของถังเก็บน้ํารอน
S
= ขนาดถังเก็บน้ํารอน, L
d
= ระยะเวลาที่ใชน้ําสูงสุด, h
ตัวอยาง การคํานวณเลือกขนาดฮีทปมพและขนาดถังเก็บน้ํารอน
โรงแรมขนาด 100 หอง ใชน้ํารอน 60oC
อัตราการใชน้ํา
300 ลิตร/วัน/หอง
การใชน้ํารอนผสม
30 %
ใชน้ํารอนทั้งสิ้น
9,000 ลิตร/วัน
ชั่วโมงการใชสูงสุด 3 ชั่วโมง
ตารางขนาดเครื่องทําน้ํารอน (L/h) โดยการแทนคาตัวอยางลงในสมการที่ 1 ที่ขนาดถังเก็บน้ํารอนตางๆกัน
ขนาดถังเก็บน้าํ รอน (L)
Q (L/h)

4000
1,933

6,000
1,400

8,000
867

10,000
333

จะเห็นไดวาถาเลือกขนาดเครื่องฮีทปมพที่ผลิตน้ํารอนได 1933 ลิตร/ชม. จะตองใชถังเก็บน้ํารอนขนาด
4000 ลิตร และถาเลือกฮีทปมพที่ผลิตน้ํารอนได 867 ลิตร/ชม. จะตองใชกับถังเก็บน้ํารอนขนาด 8,000 ลิตร ซึ่ง
จะสามารถลดขนาดเครื่องฮีทปมพลงไดทําใหใชเงินลงทุนนอยลง
นอกจากนี้ยังมีวิธีการคํานวณขนาดเครื่องทําน้ํารอนและถังเก็บน้ํารอน๙ึ่งใชการเก็บขอมูลทางสถิติ ที่
เก็บจากอาคารจริง โดยการจากจํานวนสุขภัณฑและคา STORAGE FACTOR และ RECOVERY FACTOR ของ
โรงแรม โรงพยาบาลและอื่นๆ วิธีการคํานวณนี้มีทั้งจากผูผลิต เชน PATTERSON KELLY และจากมาตรฐาน
ไดแก ASHRAE STANDARD ซึ่งผูเขียนก็เคยใช ปรากฏวาคาจากผูผลิตจะใหขนาดเครื่องทําน้ํารอนใหญและถัง
เก็บน้ํารอนเล็ก ในขณะที่มาตรฐานจะใหทั้งขนาดเครื่องและขนาดถังเก็บน้ํารอนใหญ ซึ่งก็สมเหตุสมผลเมื่อ
พิจารณาถึงที่มาของขอมูลคือจากผูผลิตหรือจากมาตรฐาน
สําหรับอาคารที่มีการใชน้ํารอนอยูแลว การบันทึกขอมูลการใชน้ํารอนเปนสิ่งที่ดีที่สุด สําหรับการนํามา
คํานวณเลือกขนาดเครื่องทําน้ํารอน และขนาดถังเก็บน้ํารอนสําหรับการปรับปรุงไดถูกตองที่สุด
ความดันของระบบน้ํารอน
ความดันของระบบน้ํารอน จะตองคงที่และสัมพันธกับความดันของระบบน้ําเย็น ความดันน้ํารอนและ
น้ําเย็นที่คงที่ที่สุดเปนระบบที่จายจากถังที่หลังคา เพราะระดับน้ําในถังเปลี่ยนไปไมเกิน 1 เมตร จะเทากับความ
ดันเปลี่ยนไป 1.5 ปอนด/ตารางนิ้วเทานั้น แตถาเปนระบบที่ใชเครื่องสูบน้ําแบบควบคุมการปดเปดดวยความดัน
จะตั้งการปดเปดเมื่อความดันแตกตางกันไมต่ํากวา 3.55 ปอนด/ตารางนิ้ว (0.25 กก/ตารางเซ็นติเมตร)
ระบบที่ใชเครื่องสูบน้ําทั้งน้ํารอนและน้ําเย็น จึงมีโอกาสที่ความดันน้ําจะเปลี่ยนแปลงทั้งดานรอนและ
ดานเย็นรวมสูงถึง 7 ปอนด/ตารางนิ้ว ซึ่งจะมีผลตออัตราการผสมและอุณหภูมิของน้ําผสมได
ในกรณีที่ใชเครื่องสูบน้ํา (BOOSTER PUMP) ควรเลือกใหมี REGULATING VALVE เพื่อควบคุม
ความดันอีกชั้นหนึ่งจะทําใหไดความดันน้ําที่จายคงที่
นอกจากนี้ การออกแบบระบบทอควรเลือกขนาดทอใหมีความดันจากในระบบนอยที่สุด เพื่อมิใหมี
ความดันแตกตางเมื่อมีการใชน้ําในเสนทอใดๆมาก
การออกแบบขนาดทอจะตองใชมาตรฐานที่อิงขอมูล
ทางดานสถิติ เชน NATIONAL PLUMBING CODE หรือมาตรฐานการออกแบบทอในอาคาร เปนตน
ถังเก็บน้ํารอน
ถังเก็บน้ํารอนมี 2 แบบ คือ แบบถังความดันและแบบถังบรรยากาศ แลวแตความเหมาะสมของระบบ
ทอ ตําแหนงการวางถังเก็บน้ํารอน เชน อยูที่หลังคา หรืออยูที่หองใตดิน
สําหรับอาคารสูงที่มีการจายน้ําเย็นลงมาจากถังหลังคาลงมาจายใหหองชั้นลางๆ และใชเครื่องสูบน้ํา
(BOOSTER PUMP) สําหรับชั้นบนสุด 3 ชั้น เนื่องจากฟลัชวาลวสําหรับสุขภัณฑ ตองการความดันสูง

ถังเก็บน้ํารอนควรจะวางใกลกับฮีทปมพโดยตั้งที่หลังคาหรือที่ชั้นใตดินก็ไดถามีพื้นที่เพียงพอ ในกรณีที่
วางไวที่ชั้นใตดินถังเก็บน้ํารอนจะตองเปนแบบถังความดัน เพื่ออาศัยความดันน้ําเติมจากระบบน้ําเย็นมาชวย
จายน้ํารอนแกระบบทอน้ํารอน ไมจําเปนตองติดตั้งเครื่องสูบน้ํารอนเพิ่ม แตถาใชถังบรรยากาศจะตองติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํารอนเพิ่มเพื่อสงน้ํารอนซึ่งไมแนะนําใหใชเพราะจะตองเสียคาไฟฟามากขึ้น
ในกรณีที่วางฮีทปมพและถังเก็บน้ํารอนไวที่หลังคา จะใชถังเก็บน้ํารอนแบบถังบรรยากาศ เพื่อลด
ตนทุนและสามารถจายน้ํารอนดวยแรงโนมถวงลงมาไดโดยไมตองใชเครื่องสูบน้ํา
ถังเก็บน้ํารอนทั้งสองแบบจะมีปริมาตรสวนหนึ่งซึ่งไมสามารถใชน้ํารอนได นั่นคือปริมาตรที่อยูใตสวนที่
ติดตั้งเทอรโมสตัท ซึ่งควบคุมใหฮีทปมพทํางาน นั่นคือทุกครั้งที่ฮีทปมพผลิตน้ํารอนเก็บเขาถังเมื่อน้ํารอนเก็บไป
ถึงระดับเทอรโมสตัทนี้ก็จะถูกสั่งใหปด น้ํารอนที่มีในถังน้ํารอนจะจายไดแกที่อยูเหนือระดับเทอรโมสตัทนี้เทานั้น
ในกรณีของถังเก็บน้ํารอนแบบความดันอาจเลือกใชเปนถังแนวดีงซึ่งจะมีขนาดเล็กและตองใชหลายใบ
หรือใชถังแนวนอนซึ่งมีขนาดใหญได (ถังเก็บน้ํารอนในอาคารจะถูกกําหนดดวยความสูงของชั้น ถังแนวนอนจึง
สามารถทําไดขนาดใหญกวา) ขอดีของการใชถังแนวดิ่งหลายใบคือสามารถที่จะติดตั้งและใสวาลวใหสามารถ
ทําการซอมแซมบํารุงรักษาถังใดถังหนึ่งไดโดยมีผลกระทบกับกับการใชงานนอยที่สุด และขณะเดียวกันปริมาตร
ของน้ํารอนที่สามารถนําไปใชไดจะมากกวาแนวนอน เพราะเมื่อถังตั้งแนวดิ่ง การติดตั้งเทอรโมสตัทจะทํา
สามารถติดไดต่ําและมีปริมาตรน้ํา ใตเทอรโมสตัทนอยกวาถังแบบแนวนอน
ในกรณีของถังเก็บน้ํารอนแบบบรรยากาศควรมีถังอีกใบหนึ่งตามรูปที่ 4 สําหรับใชเติมน้ําเขาระบบน้ํา
รอนโดยไมเติมเขาในถังเก็บน้ํารอนโดยตรง เพราะจะทําใหอุณหภูมิของน้ํารอนในถังเก็บลดลงได น้ําเย็นจะเติม
เขาระบบน้ํารอนผานถังใบนี้และจะถูกสงผานฮีทปมพเพื่อทําอุณหภูมิใหไดตามตองการกอนจายไปใชงานหรือ
สงเขาเก็บในถังเก็บน้ํารอนแลวจึงลนมาที่ถังเติม ฮีทปมพจึงจะหยุดทํางาน ดังนั้นน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนจึงมี
อุณหภูมิคงที่ตลอดการใชใน 1 วัน โดยไมลด

รูปที่ 4. ถังเติมน้ําใหกับถังเก็บน้ํารอนบรรยากาศ

อุณหภูมิน้ํารอนเมื่อเปดสุขภัณฑ
เนื่องจากน้ํารอนจะตองพรอมอยูในทอเพื่อรอการใชตลอดเวลา เมื่อไมมีการใชเปนเวลานานถึงแมทอ
จะมีฉนวนอยู ความรอนก็สามารถถายเทออกสูภายนอกได ทําใหน้ําในสวนที่คางนั้นมีอุณหภูมิลดลง เมื่อเปด
สุขภัณฑเพื่อใชในตอนตนน้ําจึงไมรอน จนกวาน้ํารอนใหมจะเขามาแทนที่ การออกแบบจึงจะตองลดปริมาตร
ของน้ํารอนคางทอนี้ใหเหลือนอยที่สุดเพื่อการประหยัดน้ําและเปนภาพพจนที่ดีของกิจการ ที่ปลายสุดของทอ
และมีเครื่องสูบน้ํารอน
จายน้ํารอนทุกๆสวนแมแตในหองน้ําควรมีทอเล็กๆตอกลับมายังระบบทําน้ํารอน
หมุนเวียน (RECIRCULATING PUMP) ซึ่งเปนเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กทํางานดวยเทอรโมสตัทที่วัดอุณหภูมิน้ํา
รอนที่คางในทอน้ํารอนนั่นเอง เมื่ออุณหภูมิในทอเย็นลงเทอรโมสตัทจะสั่งใหเครื่องสูบน้ําสงน้ําที่คางทอนี้กลับไป
ที่เครื่องทําน้ํารอน ทําใหน้ํารอนจากเครื่องฮีทปมพเขาไปแทนที่ น้ําในทอจึงรอนมีอุณหภูมิพรอมใชอยูเสมอ
สีและกลิ่นของน้ํารอน
ถังเก็บน้ํารอนควรใชเหล็กไรสนิมหรือเหล็กกลาเคลือบดวยอีพอกซี่ ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิน้ํารอนไดไม
ต่ํากวา 80 องศาเซลเซียส หรือถังไฟเบอรกลาส ซึ่งจะไมทําใหเกิดสนิมซึ่งเปนตนเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดสีและกลิ่น
ในน้ํารอน
ถังเก็บน้ํารอนไมวาจะสรางดวยวัสดุใดจะตองมีชองสําหรับการเขาไปบํารุงรักษาและซอมแซมทํา
ความสะอาดภายในได
ระบบทอควรเปนทอทองแดง หรือทอพลาสติกที่สามารถทนอุณหภูมิไดไมต่ํากวา 80 องศาเซลเซียส
ไดแก ทอไฟเบอรกลาส ทอพีบีชนิดทนความรอน เปนตน ซึ่งทอเหลานี้จะไมเกิดสนิมเปนตน
คุณภาพของน้ําก็เปนสวนสําคัญเพราะตะกรันหินปูนก็เปนตนเหตุของสีในน้ํารอนไดเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ตะกรันยังทําใหพื้นที่แลกเปลี่ยนความรอนของคอยลรอนมีประสิทธิภาพลดลง ทําใหประสิทธิภาพของ
เครื่องฮีทปมพลดลงดวย ดังนั้นน้ําที่จะใชในระบบน้ํารอนควรจะผานเครื่องทําน้ํารอน (SOFTENER) และจะตอง
ทําการ ลางน้ําเกลืออยางสม่ําเสมอ
บทสงทาย
คุณภาพของน้ํารอนที่กลาวขางตนจะชวยรักษาภาพพจนของธุรกิจบริการ
และความแมนยําใน
ขบวนการผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพสินคาและบริการ ดังนั้นในการเลือกระบบทําน้ํารอน
เมื่อตองการฮีทปมพควรคํานึงถึงปจจัยตางๆที่ไดเขียนไวในบทความนี้ รวมทั้งถาระบบน้ํารอนที่ใชอยูมีปญหาใน
เรื่องคุณภาพน้ํารอนก็สามารถจะนําแนวทางที่กลาวถึงในบทความนี้มาใชยอนหาขอบกพรองเพื่อการปรับปรุงได
ซึ่งผูเขียนยินดีที่จะใหคําปรึกษาแกผูสนใจทุกทาน และหวังวาบทความนี้จะชวยใหความรูความเขาใจแกผูสนใจ
ทั่วไปดวยไมมากก็นอย

